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πικρός ο καπμός και λαχτόρα σου ιiταν να γυρίσεις πίσω στπν Κυθρέα, που πολύ 

αγαπούσες κι έκλαιγες για τπ στέρπσιi τπς. Δε θέλπσες να γυρίσεις σαν απλός 
προσκυνπτιiς και να ξαναφύγεις από εκεί. Ποθούσες να γυρίσεις στα άγια χώμα

τό τπς και να παραμείνεις σ' αυτό, όπως τα ζούσες από μικρό παιδί, μέχρι τον 

εκτοπισμό. Να γυρίσεις και να ζεις ελεύθερος εκεί, όπως ζούσαν οι γονείς και οι 

πρόγονοί μας όλοι, που όφπσαν εκεί τπ στερνιi τους πνοιi και αναπαύονται ειρπ

νικό στο χώμα τπς. Τπν πίκρα σου τούτπ τίποτα δεν στόθπκε αρκετό να τπ 

μετριάσει και τον πόνο σου το βαθύ να τον απαλύνει. 

Θυμούμαι ακόμπ το πόσο δυσκολεύτπκα, σαν έγινα μέλος τπς πατρικιiς σου 
οικογένειας να σε αποκαλώ θείο, μια και από καιρό σε γνώριζα και σε ιiξερα σαν 

το Θεμιστό το δάσκαλο και σε καλούσα με το μικρό σου όνομα, μέχρι που τα 

κατάφερα και τότε μου έγινε τόσο αγαππτιi π προσΦώνπσπ «θείε Θεμιστό». 

Η όλπ σου π ζωιi δεν μπορεί, ούτε είναι δυνατό να περιλπΦθεί σε λίγα μόνο 

λόγια. Όσο επαινετικό κι αν είναι τούτα, δεν μπορούν να σκιαγραφιiσουν τπ 

μεγόλπ μορφιi σου. 

Είναι αλιiθεια πως αφιiνεις πίσω σου μνιiμπν αγαθιi και, όπως όλοι όσοι σε γνώ

ρισαν, μόνο καλό λόγια έχουν να πουν για σένα και τα επαινετό σου έργα να 

θυμπθούν. Τούτο μόνο ας αποτελεί δικό σου αιώνιο μνπμόσυνο, γιατί σαν φεύ
γει κάποιος από τπν πρόσκαιριi μας ζωιi, αυτό διακαώς επιθυμεί και για τούτο , 
όταν είναι νουνεχιiς, αγωνίζεται και μοχθεί, όσο βρίσκεται πάνω στπ γπ. 

Στο ταξίδι σου τούτο το στερνό, που το πραγματοποιείς πλιiρπς πμερών, μετα

φέρεις μαζί σου εΦόδιο ατίμπτο τις καλές σου πράξεις. Αυτές θα το κάνουν για 

σένα πιο άνετο και οπλισμένος μ' αυτές μετά των αγίων θα καταταγείς, πράγμα 
που όλοι ευχόμαστε και το επιθυμούμε. 

Καλό σου ταξίδι, θείε Θεμιστό. Ελαφρύ το χώμα τπς φιλόξενπς γπς, που σε λίγο 

θα σε δεχτεί. Αναπαύου σ' αυτιiν ως τπν ευλογπμένπ πμέρα που θα καταστεί 

δυνατιi π ανακομιδιi των λειψάνων σου, για να εναποτεθούν μόνιμα στπν κυθρε

ώτικπ γπ. 

Αιωνία ας παραμείνει, δάσκαλε Θεμιστό, π δικιi σου μνιiμπ.» 

Λοϊζος Γεωργίου 
12.1924-2.2009 

«γπιiρξε ένας πραγματικός άνθρωπος με ιiθος και αρετές, αξιοπρεπιiς, μειλίχιος, 

κοινωνικός, γεμάτος ανθρωπιά και καλοσύνπ, γι' αυτό έχαιρε του προσιiκοvτος 

σεβασμού από τους συνανθρώπους του» ανέφερε μεταξύ άλλων στον επικιiδειο 
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λόγο του για το Λοϊζο Γεωργίου ο Μμαρχος Κυθρέας κος 

Μ. Σάββα, νια iια συνεχίσει λέγοντας πως π γλυκιά μορφή 

του θα είναι πάντα στο μυαλό του γιατί ζήσανε στπν ίδια 

γειτονιά αλλά και γιατί από μικρής πλικίας σύχναζε στον 

μύλο του, τον «Μαρρή», νια Ιία διαβάσει δωρεάν τπν εφ π

μερίδα «Ο Φιλελεύθερος>• και να παρακολουθήσει τn λει

τουργία του μύλου. 

Γεννημένος το 1924 από γονείς το Γιώργο Χατζnνικόλα 
-Νικαλαϊδn <Γιώρκο τnς Χατζnνούς> και μnτέρα τnν Ελε

νκού του Βασίλn, που εκτός από τον Λοϊζο αnέκτnσαν 
ακόμα 6 παιδιά. Τους: Σταυρούλλα <Αντρέα Αδαμίδn>. Βάσο <Φοίβn Κολιού>, Άννα 
<Ευγένιος Ανδρονίκοω, Μαρία <Ανδρέα Καλογήρου> Νίκο <Φρόσω Ακαθιώτοω και 
Χρίστο <Μιχάλn Συμεωνίδη>. 

Ο Λοί'ζος Φοίτnσε μέχρι τnν Τετάρτn τάξn στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στn συνέ

χεια δούλεψε μαζί με τον πατέρα και τα αδέλΦια του στον ιδιόκτητο Μύλο τους, 

το «Μύλο του Μαρρή». Φεύγει, μετά τον θάνατο του πατέρα του σε δυστύχημα, 

και αναζητεί τnν τύχn του στnν Αυστραλία από όπου επιστρέφει μετά πάροδο 

τριών χρόνων. Δεινός γνώστnς τnς λειτουργίας του νερόμυλου, ενοικιάζει το 

Μύλο «Γιατρό» στnν Κυθρέα ενώ παράλληλα διατnρεΓ μαγαζί στο χάνι του Αγίου 

Αντωνίου στn Λευκωσία. Δυστυχώς με τις δικοινοτικές ταραχές του 1964 ξεριζώ
νεται για πρώτn φορά από το χώρο τnς εργασίας του και περιορίζει τις επαγγελ

ματικές του δραστnριότnτες στο χώρο τnς Κυθρέας. Οι Κυθρεώτες θα τον θυμού

νται να πnγαινοέρχεται με το αυτοκίνπτό του φορτωμένο σιτnρά και ζωοτροφές 

από και προς τπ Λευκωσία. 

το 1958 ενώνει τπ τύχπ του με τnν Λέλλα Ιωσήφ Κορέλλπ, με τπν οποία απέ
κτησαν δύο παιδιά, τπν Άννα <παιδίατρο> και τον Γιώργο. 

Στπ διάρκεια τπς Τούρκικης εισβολής, αμέτρπτοι ήταν οι στρατιώτες που με το 

αυτοκίνπτό του μετέφερε από τα βουνά του πενταδακτύλου στις ελεύθερες 
περιοχές, μn λογαριάζοντας αν ήταν μέρα ή νύκτα, ούτε το κίνδυνο που διέτρε

χε ... 

Μετά τnν εισβολή, ξεριζωμένος από τον τόπο του αυτή τπ Φορά και διωγμένος 

από τις δικές του εργασίες στπν Κυθρέα, ρίχτπκε ξανά στον αγώνα για επιβίωσπ 

τnς οικογένειας αλλά και για τn μόρφωσn των παιδιών του. 

ΈΦυνε σε πλικία 84 χρόνων. 




